Ata da 16ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de General Salgado.
Aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito na sala
das Sessões, sito na Avenida João Garcia nº 941, às 20h00min, reuniu-se esta Casa
Legislativa, em Sessão Ordinária, sob a Presidência do Vereador Marcos Antonio de
Alencar, secretariado pelo edil Adriano Eugênio Barbosa, e com a presença dos
Vereadores: Agenor Cardoso, Ivo de Souza Guimarães, Lucia Elena Castilho Rodrigues
Moreira, Ramiro Murilo de Souza, Robinson Segredi Carlos de Castro, Tamyris Carla
Rodrigues e Wanderley Rodrigues de Souza. Havendo quorum, o senhor Presidente
declarou aberta a 16ª Sessão Ordinária do ano de 2018. Ato contínuo, o senhor
Presidente determinou a Vereadora Lucia Elena Castilho Rodrigues Moreira, que
procedesse a leitura de um versículo da Bíblia, tendo o senhor Presidente agradecido a
Vereadora pela leitura. Em seguida, o senhor Presidente após consultar os Vereadores
sobre a dispensa da leitura das atas da 15ª Sessão Ordinária; 3ª Sessão Extraordinária e
4ª Sessão Extraordinária, todas do ano de 2018, as quais foram distribuídas cópias,
submeteram as mesmas à única discussão, as quais foram aprovadas em única votação,
por unanimidade de votos. A seguir, o senhor Presidente após consultar os Vereadores
sobre a dispensa da leitura da ata da 15ª Sessão Ordinária de 2018, a qual foi distribuída
cópia, submeteu a mesma à única discussão, a qual foi aprovada por unanimidade de
votos, em única votação. Prosseguindo, o senhor Presidente, determinou ao senhor
secretário a leitura das matérias constantes do Expediente: Ofício nº 14/2018 CT,
enviado pelo senhor Prefeito, encaminhando o Balancete da Receita e Despesa da
Prefeitura Municipal de General Salgado, relativo ao mês de setembro de 2018. O qual
esta Presidência colocou a disposição dos Nobres Vereadores na Secretaria desta
Câmara Municipal e ciência da Comissão de Finanças e Orçamento. Requerimento nº
00020/2018, de autoria do edil Ivo de Souza Guimarães, requerendo a poda das árvores
existentes no passeio público de frente ao centro de lazer Nadyr Garcia no Distrito de
Prudêncio e Moraes, onde funciona em estado precário uma classe da escola creche.
Foi o mesmo submetido à única discussão. Usou da palavra o autor da propositura, edil
Ivo de Souza Guimarães. Foi o Requerimento nº 00020/2018 aprovado em única
votação, por unanimidade de votos. A seguir, foram lidas e apreciadas as seguintes
Indicações: 00048/2018, de autoria da Vereadora Tamyris Carla Rodrigues, subscrita por
Outros Vereadores, reivindicando ao senhor Prefeito, providências necessárias a fim de
que seja realizada a limpeza nos lotes onde são instaladas Torres da Vivo, nas seguintes
localidades: Rua Nadyr Garcia esquina com a Avenida Plínio Ribeiro do Val; e a outra na
Rua Vicente Rodrigues Mendonça ao lado da academia Adrenalina Esportes, neste
Município; nº 00049/2018, de autoria do edil Ivo de Souza Guimarães, reivindicando ao
senhor Prefeito, o aterramento da fossa séptica que mantém aos fundos do salão de
festas da Capela São Benedito no Distrito de Prudêncio e Moraes, visto que a mesma
estar afundando, etc. Tendo esta Presidência informado que as mesmas serão
encaminhadas aos setores competentes para as devidas providências. Esgotada a
matéria do Expediente, manifestou interesse em usar da palavra no Pequeno Expediente
somente o Vereador Ivo de Souza Guimarães. Tendo os edis Vereadores Adriano

Eugênio Barbosa, Ivo de Souza Guimarães, Ramiro Murilo de Souza e Robinson Segredi
Carlos de Castro, apresentado requerimento verbal para usar da palavra na Palavra
Livre. Ato contínuo, o senhor Presidente declarou aberta a fase da Ordem do Dia, com a
seguinte pauta: Projeto de Lei nº 35/2018, de autoria do senhor Prefeito, que estima a
Receita e Fixa a Despesa do Município de General Salgado, para o exercício de 2019 –
LOA. Com parecer conjunto das Comissões de Justiça, Legislação e Redação e de
Finanças e Orçamento. O qual foi submetido à 1ª (primeira) discussão e aprovado por
unanimidade de votos, em 1ª (primeira) votação. Projeto de Lei nº 36/2018, de autoria do
senhor Prefeito, que dispõe sobre a alteração do Plano Plurianual do Município de
General Salgado, para o período de 2018 a 2021 – PPA. Foi o mesmo submetido à 1ª
(primeira) discussão e aprovado em 1ª (primeira) votação, por unanimidade de votos.
Projeto de Lei nº 37/2018, de autoria do senhor Prefeito, que dispõe sobre a alteração
das Diretrizes Orçamentárias do Município de General Salgado, para o período de 2019 –
LDO. O qual foi submetido à 1ª (primeira) discussão e aprovado por unanimidade de
votos, em 1ª (primeira) votação. Projeto de Lei nº 38/2018, de autoria do senhor Prefeito,
que dispõe sobre inclusão de área no perímetro urbano do Município e dá outras
providencias. Com parecer conjunto favorável das Comissões de Justiça, Legislação e
Redação e de Urbanismo, Obras, Viação e Transportes. Foi o mesmo submetido à única
discussão. Usaram da palavra os edis Ivo de Souza Guimarães, Robinson Segredi
Carlos de Castro e Wanderley Rodrigues de Souza. Foi o Projeto de Lei nº 38/2018
submetido em única votação e aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei nº
41/2018, de autoria do senhor Prefeito, que autoriza o Executivo criar na sua Estrutura
Administrativa Municipal subordinado a Chefia de Gabinete, o Órgão Executivo Municipal
de Trânsito, a Junta Administrativa de Recursos de Infrações – Jari e celebrar convênios
com os Órgãos Públicos Estaduais e Federais, objetivando disciplinar as atividades de
Fiscalização de Trânsito prevista no Código de Trânsito Brasileiro – Lei Federal nº
9.503/1997, de competência e responsabilidade do município. Com parecer favorável
conjunto da Comissão de Justiça, Legislação e Redação e de Urbanismo, Obras, Viação
e Transportes. O qual foi submetido à única discussão. Usou da palavra o edil
Wanderley Rodrigues de Souza. Foi o Projeto de Lei nº 41/2018 submetido em única
votação e aprovado por unanimidade de votos. mE seguida, o senhor Presidente deu por
encerrada a pauta da Ordem do Dia e aberta a palavra Livre aos edis inscritos, conforme
artigo 161, bem como seu §, e item 3 do artigo 249 do Regimento Interno desta Casa
Legislativa. Usaram da palavra os edis Adriano Eugênio Barbosa, Ivo de Souza
Guimarães, Ramiro Murilo de Souza e Robinson Segredi Carlos de Castro. Nada mais
havendo a tratar, o senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou
encerrada a 16ª Sessão Ordinária do ano de 2018, às 21h18min. Para constar, lavrou-se
a presente Ata que após lida vai devidamente assinada. Sala das Sessões, 05 de
novembro de 2018.

